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RESUMO 
 
 

A utilização de plantas com propriedade terapêutica se difunde com a própria 
história da humanidade, o homem desde sua forma mais primitiva vem buscando na 
natureza soluções para suas doenças, na atualidade boa parte da população ainda 
utiliza esse método muitas vezes como único recurso terapêutico ofertado de forma 
empírica, diante da falta de acesso aos serviços de saúde, assim as gestantes 
devido suas alterações fisiológicas comumente recorrem a essa prática, que em sua 
maioria não possui comprovações cientifica podendo trazer risco a gestação, as 
plantas em sua maioria possui substâncias que podem provoca danos ao feto como 
teratogênia e embriotoxidade, necessitando assim de um uso racional das ervas 
pelas gestantes. O presente estudo teve como objetivo geral conhecer as plantas 
medicinais com fins terapêuticos utilizados por gestantes das unidades básicas de 
saúde de São Jose do Itaporã distrito de Muritiba, Bahia. Este trabalho tem 
metodologia descritiva com abordagem quantitativa, fez parte desta pesquisa 
gestante cadastradas nas unidades básicas de saúde, foi aplicado um questionário 
com perguntas estruturadas. Os critérios éticos foram fundamentados pela 
Resolução do Conselho de Saúde 466/12, respaldando as gestantes que 
participaram da pesquisa, tendo como nº do parecer 3.172.461, os dados foram 
analisados pelo programa estatístico SPSS versão 20.0, ano 2011. Obteve-se como 
resultado que a maior parte das gestantes tinham entra 21 e 30 anos, com ensino 
médio completo e renda familiar maior que 1 salário mínimo, sendo a maioria casada 
e estando no segundo trimestre, maior parte das gestantes fazem uso das plantas 
medicinais, estas adquiriram esse conhecimento com seus familiares. As plantas 
mais citadas foram erva-doce e capim santo, sendo estas abortiva e teratogênicas 
respectivamente. Através desta pesquisa pode-se perceber que as gestantes do 
distrito de São José do Itaporã utilizam as plantas medicinais de forma exacerbada e 
indiscriminada, decorrente a isto mostra-se a necessidade de um acompanhamento 
do profissional enfermeiro no momento do pré-natal, no qual deverá ser feita as 
orientações quanto ao assunto. 
 
Palavras-chave: Gestação. Conhecimento popular. Etnoespécies.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

O uso das ervas medicinais é uma prática milenar, entretanto o mesmo é 

cada vez mais relevante, sendo empregado para prevenção, tratamento e cura de 

diversas doenças, porém a maioria dos usuários baseia-se em conhecimentos 

empíricos, dispensando orientação médica, sendo assim essa prática pode ser 

prejudicial, por conta dos mesmos não compreenderem sobre efeitos adversos e 

tóxicos, como por exemplo, o efeito abortivo (RODRIGUES et al., 2011). 

Plantas medicinais são todas as plantas que exercem função terapêutica 

quando administrada no homem por qualquer via, denomina-se o tratamento feito 

através das mesmas como fitoterapia. Através dessas o ser humano adquire o poder 

de normalizar suas funções fisiológicas, imunológicas. A pesar da utilização dessas 

plantas terem se baseado no conhecimento popular, se faz necessário um estudo 

cientifico para que as mesmas sejam aplicadas de forma correta (FIRMO et al., 

2011). 

A utilização das plantas medicinais de forma correta se faz necessário em 

todas as fases da vida, as mulheres no período gestacional, tanto no campo da 

ciência como de forma empírica necessita de cuidados especiais, devido ser uma 

fase que as mulheres ficam mais expostas a influência de pessoas intimas sobre 

orientações de remédios caseiros sendo considerados pelos os mesmos benéficos a 

saúde (SANTOS et al., 2016). 

As mulheres no período gestacional são acometidas de mudanças fisiológicas 

decorrentes de diversos fatores, como os hormonais, os quais geram modificações 

causando sinais e sintomas, ao exemplo de náuseas, vômitos, constipação e dor 

abdominal, na maioria dos casos as mesmas optam pelo uso de recursos naturais 

para tratar e prevenir os mesmo, porém por não ter uma orientação adequada 

acabam deixando seus fetos sujeitos a efeitos teratogênicos advindo das plantas 

(DUARTE et al., 2017). 

Durante a gestação as mulheres optam por restringir medicamentos, até 

mesmo por orientação médica, por acreditar que os mesmos apresentam elevados 

risco a formação e desenvolvimento fetal. Esta opção leva as mesmas a escolherem 

produtos naturais para tratar disfunções provenientes do período gravídico, porém 

pode-se afirmar através de dados científicos de que dentre as plantas medicinais 
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existem algumas espécies com potencial efeito teratogênico, embriotóxicos e 

abortífero (GORRIL et al., 2016). 

Acredita-se que a exposição às plantas durante a gravidez seja responsável 

por um expressivo número de casos de malformação fetal, define-se isso como 

teratogênia, onde o fator ambiental em questão, as plantas, alteram a formação 

normal do embrião. É caracterizado como embriotoxidade dosagens que quando 

administradas na mãe não afeta a mesma, porém causa perturbações ao feto. O 

aborto é a cessação da gravidez pela morte do embrião, este também pode ser 

causado pelo mau uso de ervas com propriedades terapêuticas, onde algumas 

dessas possuem este efeito adverso (RODRIGUES et al., 2011).  

Grande parte do elenco de plantas nativas e exóticas é mantida pelas 

comunidades rurais, com a finalidade de resolver suas necessidades enfatizando 

nas medicas e alimentares, portanto o conhecimento empírico extraído dessas 

populações é de grande relevância para pesquisadores, pois em maioria são 

informações que resultas em grandes descobertas cientificas (ARAÚJO et al., 2014).  

O senso comum é de grande relevância para a construção do conhecimento 

cientifico em alguns casos esses conhecimentos empíricos são dominados por 

pessoa que nem tem o domínio da leitura e a escrita, mas contribui de forma 

significante para as pesquisas cientificas (SOUZA; LEITE., 2016). 

A motivação para realização desde estudo é para fins de obtenção de 

conhecimento sobre o tema e sua aplicabilidade na vida das gestantes de forma 

segura e benéfica, reduzindo os riscos, visto que entre essas há um alto índice no 

consumo de plantas medicinais devido às mesmas considerarem como uma pratica 

naturalista, que não apresenta nenhum risco ao período gestacional, pela concepção 

que o que é natural não traz riscos à saúde. 

A partir deste contexto, o estudo buscou responder o seguinte 

questionamento: Quais plantas medicinais têm sido utilizadas pelas gestantes 

atendidas nas Unidades Básicas de Saúde (USB) em um distrito de um município do 

Recôncavo da Bahia? 

Nesse sentido, o estudo, teve como objetivo geral: conhecer as plantas 

medicinais com fins terapêuticos utilizados por gestantes das unidades básicas de 

saúde de São Jose do Itaporã distrito de Muritiba, Bahia. Para tanto, a pesquisa foi 

desenvolvida trilhando os seguintes objetivos específicos: listar as plantas como fins 

terapêuticos utilizados pelas gestantes; descrever o perfil socioeconômico das 
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gestantes; verificar o conhecimento quanto à forma de preparo, obtenção, 

conservação, frequência de uso, efeitos adversos associados, indicação e 

transmissão do conhecimento das mesmas; identificar dentre as espécies utilizadas 

quais podem provocar efeitos teratogênicos e abortivos comparando com a literatura 

especializada.  

Justifica-se assim a produção deste trabalho pela grande relevância da 

utilização correta de plantas medicinais na gravidez e pela necessidade de 

pesquisas envolvendo tal assunto a fim de ampliar as discussões entre estudantes e 

profissionais da área de saúde principalmente a enfermagem, uma vez que é o 

profissional que tem maior contato com a gestante e esta ligada a todos os 

programas das (UBS), além de elucidar a população sobre o uso das plantas 

medicinais de forma consciente, prudente e obedecendo aos critérios científicos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 HISTÓRICO DAS PLANTAS MEDICINAIS 

 

O homem desde sua forma mais primitiva vem buscando alternativas e 

soluções para inimagináveis problemas, utilizando de recursos observatórios e 

experimentais, as plantas medicinais são um desses recursos descoberto, sendo 

conceituada como aquelas que fornecem princípios ativos que tem a capacidade de 

alterar a atividade de órgãos e sistemas, retomar e manter o equilíbrio do organismo 

nos casos de distúrbios (LINS; MEDEIROS, 2015).  

A percepção da biodiversidade vegetal e a trajetória histórica empírica no 

tratamento de patologias com plantas medicinais, e as divergências culturais nas 

formas de interpretar, explicar e tratar doença relacionada com o ambiente natural 

contribui para entender o próprio homem e sua evolução histórica (NUNES, 2016). 

Portanto a história da humanidade se difunde com a utilização dos recursos 

naturais, esta prática é resultado da percepção do homem em transformar o seu 

meio a favor da sua saúde, passando a utilizar algumas plantas como fins 

terapêuticos, moldando o início da civilização humana (BATISTA; VALENÇA, 2012).   

 De acordo com alguns registros históricos o uso de plantas medicinais é tão 

antigo que existem transcrições Bíblicas fazendo relatos a utilização das ervas, tanto 

no Antigo como no Novo Testamento, alguns textos trazem o aloés, o benjoim e a 

mirra. Na Antiguidade, a medicina Romana e Grega esteve intimamente dependente 

da botânica (GADELHA, 2013).  

No entanto, Santos et al. (2016) salientam que os primeiros registros a 

respeito da utilização de plantas foram datadas séculos antes de Cristo, em textos 

chinês, foram possíveis constatar nomes das plantas, dose e indicação de consumo 

para tratamentos de enfermidades. Demais registros foram constatados de origem 

egípcia a 1,500 a. C. obtendo conteúdo evidenciando prescrições de plantas que 

são utilizadas nos dias atuais.  

Segundo os autores supracitados, no contexto histórico brasileiro, sobre o uso 

das ervas com propriedades terapêuticas, houve grande influência da colonização 

dos portugueses que trouxeram consigo plantas exóticas, subsequente à vinda dos 

negros de países africanos, juntamente com os nativos brasileiros (índios), 
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promoveram uma miscigenação cultural e aperfeiçoamento das práticas curativas, 

ao longo do tempo esse conhecimento foi se propagando de geração para geração.    

Os africanos tiveram uma contribuição relevante quanto às técnicas de uso de 

algumas plantas medicinal devido os mesmo já terem essa prática em seu 

continente de origem, em sua relação diária com os nativos indígenas os 

conhecimentos foram sendo transmitido decorrente das necessidades de 

subsistência devido às patologias da época e suas jornadas intensa de trabalho, a 

utilização das plantas em rituais religiosos, pelos índios, passou a ser uma prática 

comum dentre as diferentes etnias da época (ALMEIDA; BARBOSA; SANTANA, 

2012).  

Nos últimos anos, segundo Teixeira et al. (2014) o território brasileiro detém 

da maior diversidade de vegetais do mundo, dividido em distintos ecossistemas, 

apresenta uma enorme pluralidade cultural, impactando em uma pluralidade de 

utilização terapêutica desses recursos vegetais. Assim ocorreu um acúmulo de 

conhecimento sobre a utilização das ervas medicinais, além disso, esta representa 

uma prática milenar na história da humanidade onde seu uso é feito por diversos 

grupos sociais como forma convencional ou complementar no tratamento medicinal 

(BATTISTE et al., 2013). 

A população brasileira em sua maioria faz uso das plantas medicinais em 

seus cuidados e tratamentos com a saúde, sendo um conhecimento obtido 

tradicionalmente através de indígenas, quilombolas, dentre outros grupos 

populacionais, esses ensinamentos foram preservados e transmitidos oralmente 

dentre gerações, assim como uma prática científica oferecida pelo sistema oficial de 

saúde, ordenado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo de grande importância 

para o desenvolvimento social e de saúde da população (BRASIL, 2012).  

Pilla, Amorozo e Furlan. (2005), salientam que o sistema único de saúde 

mesmo ofertando serviços de saúde na zona rural, não suprir a demanda da 

população, não conseguindo atender de forma eficaz e eficiente o público alvo, 

todavia o poder aquisitivo desta é insuficiente para pagar obter um serviço de saúde. 

Além do elevado custo dos medicamentos industrializados, fazendo com que as 

plantas medicinais sejam atrativas e uma alternativa pelo seu baixo custo, e a 

facilidade de se adquirir. 

 Assim com o passar do tempo vem sendo cada vez mais nítido o 

conhecimento sobre plantas medicinais e consumo em todos os continentes, porém 
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em grupos populacionais de menor renda per capita ou em países em 

desenvolvimento essa prática é mais evidenciada devido a difícil acessibilidade a 

médicos e aos fármacos (ARAUJO et al., 2014).  

No Brasil a normatização da utilização de plantas medicinais com fins 

terapêuticos iniciou em 1929, regulamentando o uso de plantas como fonte de 

matéria prima farmacêutica. Após a edição, foram instituindo leis, decretos e 

portarias como atos oficiais que buscavam aperfeiçoar, padronizar e qualificar a 

produção para comercialização e consumo dos mesmos. Nos Brasil, em meados de 

1980 notou-se um crescimento exponencial das nominadas “medicinais alternativas”, 

atualmente conhecidas como terapia complementar, que inclui entre outras a 

fitoterapia (SILVA, 2014). 

No nordeste as pesquisas etnobotânicos estão mais focadas em áreas de 

caatinga, porém ainda são escassas as pesquisa em grande parte dessa região, 

pois muitos estados nordestinos apontam uma grande quantidade de ervas xerófilas 

porém pouco estudadas pelas comunidades científicas, mas que seu uso é comum 

pelas comunidades locais ( RIBEIRO et al., 2014).  

Nessa região supracitada existem influências culturais e socioeconômicas 

comum quanto ao uso das ervas medicinais na preparação de remédios caseiros 

para cura de inúmeras doenças. Dentre esse acervo de plantas as mais utilizadas 

são: hortelã-da-folha-miúda (Mentha villosa); romã (Punica granatum); melão-de-são 

Caetano (Momordica charantia) (PONTES et al., 2013). 

 Portanto é justificável o uso das ervas com propriedades terapêuticas e o 

aumento do seu consumo nos últimos anos, devido fatores socioeconômicos e as 

dificuldades encontradas no acesso ao SUS, dificuldade de locomoção devido às 

condições geográficas, alto custo do tratamento convencional, e questões culturais 

que também influencias diretamente nas escolhas do tratamento de doenças, sendo 

comum o seu uso por uma parcela significativa da população de gestantes  

(BATTISTE et al., 2013 ). 

 

2.2. USO DE PLANTAS MEDICINAIS PELAS GESTANTES  

 

Por efeitos culturais as gestantes aparentam ser um dos grupos sociais que 

mais recorrem à utilização de plantas medicinais, destacando assim a necessidade 

da utilização correta das mesmas, pois as plantas representam mais uma alternativa 
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de tratamento na atenção primaria à saúde com o objetivo de melhorar a qualidade 

de vida das pessoas, no entanto será necessário obter algumas informações sobre 

dose, posologia e possíveis interações e suas contra indicações, devido as mesmas 

possuírem componentes químicos que proporcionam ações no corpo (GORRIL et 

al., 2016).  

A gestação é permeada por alterações fisiológicas, mesmo que em sua 

maioria estejam dentro das normalidades, às queixas de desconforto são 

recorrentes sendo muitas delas comum como náuseas, vômitos e constipação, 

assim as plantas medicinais são comumente utilizadas para tratamentos desses 

desconfortos por ser consideradas inócuas, toda via o uso indiscriminado e continuo 

destas para o alivio dos mesmos pode trazer sérios riscos para gestação, aborto ou 

má formação fetal (DUARTE et al., 2017). 

 Assim, as gestantes recorrem constantemente ao uso de plantas medicinais, 

por acreditarem na falsa premissa de que por ser uma prática natural, não causa 

danos ao concepto, porém na evolução gestacional, principalmente no primeiro 

trimestre, pode acontecer desde abortos espontâneos, até malformações 

congênitas, sendo assim responsáveis por ocasionar uma perda gestacional 

recorrente, em pelo menos 50% dos abortos, ocorridos no primeiro trimestre 

(PONTES et al., 2013). A partir desse contexto as gestantes devem ter atenção 

máxima com tudo que é ingerido durante toda a gravidez incluindo a também fase 

de amamentação do recém-nascido (CAMARGO, 2015). 

Segundo Silva (2014) umas das maiores preocupações em relação ao uso 

das plantas na gestação, é a escolha corriqueiramente sem conhecimento prévio de 

seus efeitos adversos, bem como os efeitos nocivos que podem trazer para saúde 

da mulher e do feto. Mas para tais prejuízos ocasionados pelas plantas durante a 

gestação dependem de alguns fatores, principalmente da dose administrada, idade 

gestacional, preparo e qual planta está em uso.  

Portanto, Rodrigues (2011) reafirma que o uso indiscriminado de plantas 

medicinais pode acarretar em efeitos adversos, sendo eles teratogênico, 

embriotóxico e abortivo, os componentes desse recurso natural podem penetrar nas 

barreiras placentárias, chegando ao feto e proporcionando um desses efeitos. Para 

Carneiro et al. (2014), grande parte das ervas utilizadas não apresentam nenhum 

dado seguro para o período gestacional devido a ação embriotóxica, causando má 

formação ao embrião ou aborto.  
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Corroborando Carneiro et al. (2014) trazem que as plantas apresentam valor 

medicinal quando utilizada de forma correta devido ao risco de intoxicação e 

possíveis efeitos colaterais, pois existem plantas que apresenta um alto índice de 

toxidade e seu consumo de ser realizado com critérios e de forma quantificada 

minimizando os riscos e obtendo o efeito terapêutico desejado. Assim, cada vez 

mais cresce a necessidade de torna o uso das plantas medicinais uma prática 

segura e eficaz (PONTES et al., 2013). 

Existem comprovações cientificas de que várias plantas podem oferecer 

riscos a gestação devido estimular a motilidade uterina e proporcionar o aborto, 

dentre elas babosa (Aloe ferox), angélica (Angelica archange-lica), arnica (Arnica 

montana), cânfora (Cinnamo-mum canphora), confrei (Symphitum officinalis), 

eucalipto (Eucalyptus globulus), alecrim (Rosmarinus officinalis), gengibre (Zengiber 

officinalis) e sene (Cassia angustifolia e Cassia acutifolia) (PONTES et al., 2013).  

O boldo é uma alternativa terapêutica contra indicada no período gestacional, 

pois pode ser considerada uma abortiva, analisando sua administração em animais 

verificou-se que na pré-implantação a mesma causa significativamente à perda 

embrionária, sendo um relaxante sobre a mobilidade tubaria causando interferência 

no transporte do embrião em direção ao útero e sua posterior implantação, foram 

também evidenciados alterações anatômicas nos blastocisto (ARAÚJO et al., 2016). 

Em pesquisa realizada com gestantes em uma maternidades do estado da 

paraíba ouve a constatação que 35% faziam uso do Peumus boldus ( boldo do chile) 

porem   na  literatura é uma das mais  vasta  sobre  os efeitos  adversos  e  danosos  

à  gestação podendo promover ações abortivas e teratogênicas em estudos 

realizado   com   ratos adultos,  mostrou  que  a  ingestão  de Peumus boldus pode  

levar  a  alteração  bioquímicas  e histológicas    do    feto,    especialmente    quando 

este é usado  no  primeiro  trimestre  de  gestação e com altas frequências e doses ( 

OLIVEIRA et al., 2016). 

Algumas plantas são indicadas para o tratamento de alterações comuns em 

diferentes períodos da gravidez tendo como exemplo constipação, a ansiedade, 

azia, gases e indigestão, o sene pode ser utilizado para tal, pois possui efeito 

laxativo, porém é uma opção que pode ser perigosa e que exige conhecimento de 

um profissional, devido em sua composição  possui antraquinonas, substâncias que 

devem ser evitadas na gravides em especial nos três primeiros meses por elas 

poderem  estimular uma contração uterina. Porem existem alternativas seguras de 
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laxantes, como a linhaça e a ameixa, além de Trigonella foenun-graecum, e também 

uma alimentação saudável para prevenir a constipação (DUARTE et al., 2017).  

Afirma Campos (2016) que a arruda (Ruta graveolens L.) é comumente 

utilizada, no Brasil, por mulheres para contracepção e pra indução da menstruação, 

em outras culturas é utilizada para obter uma sensação reconfortante, eliminar 

piolhos e afastar o mau olhado, é uma espécie que tem componentes tóxicos, 

proporcionando, também, a motilidade do útero, resultando na morte fetal, além 

disso, a presença da substância como a alcaloide dequinoleina na planta confirma 

sua teratogenicidade.  

O uso do gengibre é recomendado para melhora de enjoo, sendo comum o 

uso na medicina tradicional chinesa, outras ervas também bastante utilizadas:.  

equinácea, Echinacea purpurea (L.) Moench, Echinacea palida (Nutt.) Nutt., e 

Echinacea angustifolia DC., sendo elas recomendam nas profilaxias e tratamento e 

das infecções do trato respiratório superior. Durante a gravidez e amamentação 

algumas plantas e medicamentos fitoterápicos podem ser recomendados e seu uso 

podem ser estimulados. Porem para fins de maior segurança deve-se ter o 

acompanhamento de um profissional de saúde, além avaliar o risco benefício do uso 

e atentar para possíveis interações medicamentosas (DUARTE et al., 2017). 

Aparte desse contexto é fundamental o acompanhamento das gestantes nas 

unidades básicas de saúde através de programas, que permite assegurar o 

desenvolvimento da gestação, sem impacto para a saúde materna, inclusive 

abordando aspectos psicossociais e as atividades educativas e preventivas 

(BRASIL, 2012). 

Sobre essa perspectiva de promoção a saúde nas unidades básicas se fez 

necessário o desenvolvimento de estratégias que possibilitam um vínculo maior com 

a sociedade, assim foi criada a Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares (PNPIC), sua fácil aplicabilidade e o baixo custo fizeram com que 

fosse implementada em grande escala na unidade de saúde, ofertando aos usuários 

diferentes linhas de tratamentos, além dos medicamentos convencionais, assim 

alinhando o conhecimento popular ao cientifico alguns municípios brasileiros estão 

implantando programas que incentivam o uso de fitoterápicos e plantas medicinais 

com a justificativa de suprir a carência medicamentosa, tais programas baseiam-se 

em políticas públicas implantadas no SUS (COSTA; LUCAS; SOUSA, 2010).  
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Portanto instituiu-se no Brasil a Política Nacional de PNPIC dentro do SUS, 

amparada pela Portaria do Ministério da Saúde (MS) nº 971, de 03 de maio de 

2006.3. A PNPIC tem como um de seu benefício aliar o conhecimento cientifico e o 

empírico, além disso, estreita a relação entre usuário do SUS e profissionais, pois o 

uso de plantas medicinais é uma prática normalmente utilizada pelos mesmos, e 

reforça a atenção primaria como porta de acesso aos serviços de saúde (BRASIL, 

2012). 

 Dentre os programas e atividades prioritárias do cuidado em saúde na 

Atenção primaria, o pré-natal (PN) é de grande relevância na promoção a saúde das 

gestantes e do bebê. O PN é um período oportuno para atividades de promoção à 

saúde, prevenção de enfermidades e possibilidades de ofertar contribuições ao 

processo do ganho de autonomia à gestante. Aparte desse contexto há 

convergências importantes entre o pré-natal e as PIC, pois a mesma dispõe de 

ferramentas importantes para o autocuidado das gestantes (MELO, 2017). 

O uso de Práticas Integrativas é recomendado ao pré-natal de baixo risco na 

tentativa de oferta uma maior qualidade dos serviços prestados na unidade básica e 

na melhoria da saúde das usuárias, pela sua contribuição na atenção à saúde da 

gestante, do fortalecimento o elo entre mãe e bebe mesmo no período gestacional, 

promover autoconhecimento e autonomia, na compreensão das informações durante 

a gestação e na prevenção e tratamentos de doenças agudas ou crônicas (BRASIL, 

2016). 

Acredita–se que as PIC podem obter contribuições relevantes no contexto da 

saúde pública, em particular para a saúde materna infantil e para um pré-natal 

qualificado, humanizado, valorizando da gestante, a fim de obter bons resultados 

gravídicos e puerperais. Diante dessa conjuntura, observa se a necessidade de 

reavaliar o cuidado prestado às mulheres no pré-natal, principalmente as técnicas de 

prevenção e de promoção à saúde materna infantil (MELO, 2017).  

 

2.3 CONHENCIMENTO CIENTÍFICO X CONHECIMENTO POPULAR 

 

O conhecimento botânico popular foi oriundo da experimentação e avaliação, 

dos povos primitivos, que ao longo do tempo foram descobrindo propriedades 

terapêuticas das plantas que tiveram seus valores exposto e difundidos, 

constituindo-se como elemento da cultura popular (SANTOS et al., 2018) 
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Portanto, técnicas sobre o uso de plantas medicinais vêm sendo acumuladas 

e passadas durante séculos, ultrapassando gerações (SILVA et al., 2014). No Brasil 

o conhecimento sobre o uso de plantas de forma curativa ao longo do tempo foi 

fundido e ampliado pelos europeus e africanos, juntamente com os povos indígenas 

(GIRALDIR; HAMAZAK, 2010).  

Faz-se necessário salientar que, a partir da colonização, a flora brasileira tem 

sido objeto de estudo, porém alguns fatores colocam em risco o conhecimento 

botânico popular brasileiro, pois o acervo empírico sobre as plantas medicinais vem 

se perdendo junto com o patrimônio genético das mesmas, essa perda é causada 

principalmente pela destruição do meio ambiente aliada a novos elementos culturais 

(PORTO; SILVA, 2012).  

Nesse, contexto, o fato das pesquisas na área da etnobotânica serem 

recentes e pouco documentadas também pode contribuir para aumentar as chances 

do desaparecimento desse saber, pois a transmissão de forma oral realizada 

majoritariamente pode simbolizar um fator negativo, devido essas constatações 

poderem ser deturpadas ao longo do tempo, justificando assim, a necessidade de 

um estudo etnobotânicos minucioso (VASCONCELOS; ALCOFORADO; LIMA, 

2011).  

Giraldir e Hamazak (2010), ressaltam que outros fatores podem influenciar 

diretamente na continuidade dessas informações e práticas, a exposição das 

sociedades urbanas industriais a culturas externas e maior acessibilidade à medicina 

moderna influência no uso de recursos naturais com fins curativos. 

Porém, mesmo com o processo crescente da medicina moderna e das 

tecnologias na criação de fármacos mais baratos, eficientes e mais acessíveis à 

população, a prática curativa popular não foi inibida, pois apresenta uma melhor 

relação de custo para o usuário, promovendo sua saúde de forma acessível, a partir 

de plantas da flora local (VASCONCELO; ALCOFORADO; LIMA, 2011). 

A flora nativa e exótica é mantida pelas comunidades rurais, com a finalidade 

de resolver suas necessidades, enfatizando, as médicas e alimentares, assim o 

conhecimento empírico extraído dessas comunidades é de grande relevância para 

pesquisadores, pois em sua maioria são informações que resultam em descobertas 

cientificas (SILVA et al., 2014). 

Cientificamente cada planta possui um único nome que a representa no 

mundo todo, porém a grande maioria das pessoas utilizam nomes populares para 
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sua identificação, podendo ocorrer variações de acordo com cada região (SANTOS; 

ROSITO, 2012). O nome que dado popularmente às espécies de plantas variam de 

acordo com a região e cultura, por isso uma única planta pode apresentar vários 

nomes populares, em sua nomenclatura os povos levam em consideração as 

características de cada espécie como cheiro, sabor, formato, etc. assim os nomes 

das plantas é uma ferramenta importante, pois facilita o reconhecimento popular das 

mesmas (LINS; MEDEIROS, 2015). 

 Os estudos na área botânica vêm sendo crescente devido comprovações 

científicas de resultados apresentados pela base empírica ao longo do tempo 

(MORAIS, 2015). É importante salientar que metade dos medicamentos produzidos 

entre 1981 e 2010 foram provenientes de produtos naturais ou derivados, entre 

esses medicamentos a maioria foram os anticancerígenos, anti-infecciosos, antivirais 

e antibacterianos (PAIXÃO, 2016). 

Entretanto, algumas ervas, no ponto de vista científico não são propícias na 

terapia de doenças devido não obterem comprovações quanto suas eficácias e 

segurança, apesar da população caracterizar como um meio eficaz e acessível, 

causando assim uma discrepância entre o conhecimento comum e cientifico 

(VÉRAS et al., 2014). Segundo Firmo et al. (2011) as ervas medicinais em sua 

maioria são consumidas baseadas em conhecimento popular, desancando assim a 

carência de conhecimento cientifico das suas propriedades terapêuticas e tóxicas. 

Giralde e Hanazaki, (2010) afirmam que apesar de ter sido utilizada por muito 

tempo como única saída terapêutica, hoje o uso das plantas medicinais é tratado 

como uma alternativa, em consequência do contato dos usuários com outros meios 

de cura, mais rápidos e de fácil consumo, porém cada vez mais a medicina moderna 

tanta complementar o saber popular com o cientifico, voltando assim a receitar as 

ervas medicinais por entender seu valo cultural e seus benefícios. 

Assim, o conhecimento sobre os recursos naturais usados com fins 

medicamentosos deve ser estudado e aperfeiçoado de modo que possa ser aplicado 

de forma mais eficaz e segura aos usuários, no entanto é nítido que, em relação às 

plantas, a ciência e a cultura nem sempre andam de mãos dadas, sendo evidente 

em locais onde a comercialização das plantas nas feiras livres feita de forma 

inadequada (SANTOS; ROSITO, 2012). Portanto é necessário o desenvolvimento de 

estratégias que aliem o conhecimento comum com as instituições de pesquisa, afim 

de maiores estudos etnobotânicos (SANTOS et al., 2018). 
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Sob outro aspecto, atualmente tem-se o interesse de aliar o saber popular ao 

conhecimento cientifico e as novas tecnologias, visando uma saúde mais 

humanizada, que tenha uma ação eficaz, assim também visando um conjunto 

sustentável com o meio ambiente, deste modo surgem medidas governamentais, ao 

exemplo da classificação dos fitoterápicos como medicamento, que embaçam essas 

ações dentro da medicina (MATSUCHITA; MATSUCHITA, 2015). 
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3 METODOLOGIA  

 

A presente pesquisa refere-se a um estudo descritivo com abordagem 

quantitativa. De acordo com Kauark; Magalhães; Medeiros (2010), a pesquisa 

descritiva propõe relatar aspectos de uma determinada população ou fenômeno, 

sendo necessário o uso de técnicas padronizadas de dados. Os estudos de campo 

quantitativos guiam-se por uma coleta de dados que enfatizará nos números (ou 

informações conversíveis em números) que permitam verificar a ocorrência ou não 

das consequências, e daí então a aceitação (ainda que provisória) ou não das 

hipóteses. Os dados são analisados com apoio da Estatística (inclusive multivariada) 

ou outras técnicas matemáticas (Dalfovo; Lama; Silveira, 2008). 

 

3.1LOCAL DE ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada nas duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do distrito 

São José do Itaporã, Muritiba, Bahia, localizada a cerca de trinta e cinco quilômetros 

da sua sede, o distrito apresenta uma população total de 10,632 de habitantes 

(IBGE, 2016). 

 

3.2 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

A população desta pesquisa englobou gestantes cadastradas nas Unidades 

Básicas de Saúde e como critérios de inclusão foram adotados os seguintes 

requisitos: gestante, estarem cadastradas nas unidades básicas de saúde, idade 

igual ou superior a 18 anos, ter capacidade de se comunicar, que esteja utilizando 

plantas medicinais como forma de tratamento, e com critérios de exclusão serão as 

gestantes que se neguem a participar, que não sejam cadastradas nas UBS e que 

possuam problemas psíquicos não respondendo sobre si, foram entrevistadas 11 

gestantes em cada unidade tendo um total de 22 gestantes. 

 

3.3 PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DE COLETAS DE DADOS  

 

A coleta de dados foi realizada por meio de um formulário com 19 perguntas 

estruturadas, traçando o perfil socioeconômico das gestantes constando também 
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perguntas referentes às plantas medicinais como: plantas mais utilizadas, partes das 

plantas mais usadas, formas de uso, meios de aquisição, motivos da utilização das 

plantas medicinais, qual o efeito das plantas. De acordo com Marconi e Lakatos, 

(2002) o formulário consiste em um dos instrumentos essenciais no que diz respeito 

à investigação social, no qual a coleta de dados se caracteriza como a técnica em 

obter a informação direta do entrevistado e o preenchimento do formulário é 

realizado pelo próprio investigador. 

 

3.4  ANÁLISES DE DADOS  

 

Os dados obtidos foram tabulados e analisados por estatística descritiva 

através de análise de frequência com uso do software SSPS versão 20.0, ano 2011 

e apresentado os resultados por tabelas e gráficos, os resultados foram 

contrastados com os achados na literatura especializada.  

 

3.5  ASPECTOS ÉTICOS  

 

Sendo um estudo que envolve seres humanos, este trabalho foi submetido e 

aprovado pelo comitê de ética, através da Plataforma Brasil, buscou-se atender 

todas as exigências éticas, assegurando confiabilidade, privacidade, anonimato e 

sigilo da identidade dos participantes da pesquisa, de acordo com os referenciais 

básicos da Resolução CNS 466/12. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Faculdade Maria Milza, nº do parecer 3.172.461, atendendo assim a 

todos os princípios éticos contidos na Resolução Nº 466/12. 

O projeto, depois de aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade 

Maria Milza (CEP-FAMAM), foi efetivamente iniciado com o procedimento de 

levantamento de dados. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 PERFIL SOCIOECONÔMICO DAS GESTANTES.  

 

Os achados relativos à faixa etária das gestantes demostraram que as 

mesmas são compostas por 13,63% de jovens entre 18 e 20 anos; 45,45% entre 21 

e 30 anos; e 40,9% com mais de 30 anos. Quanto à escolaridade, foram 

encontrados os seguintes resultados: Ensino Fundamental I Completo (4,54%), 

Ensino Fundamental II Incompleto (4,54%), Ensino Fundamental II Completo (4,54), 

Ensino Médio Incompleto (13,63%), Ensino Médio Completo (59,09%) e Ensino 

Superior Completo (13,63%). De acordo com os dados encontrados neste estudo, 

36,36% recebem menos de um salário mínimo mensal, 50%, recebem 1 salário 

mínimo mensal, 13,63% recebem mais que 3 salários mínimos mensal. Os dados 

sobre o estado civil revelam a presença de 36,36% solteira; 50% casadas e 13,63% 

outros (viúvos, divorciados, não declarados). Quanto ao período gestacional a 

pesquisa demostrou que 13,63% das gestantes estavam no 1 trimestre, 45,45% 2 

trimestres, 40,9% no 3 trimestre (Quadro 1). 

 

Quadro 1. Dados socioeconômicos das gestantes que utilizam plantas medicinais 
das Unidades de saúde X e Y do distrito de São José, Muritiba-BA. 

VARIÁVEIS   

FAIXA ETÁRIA Frequência 
Absoluta 

Frequência Relativa (%) 

Entre 18 e 20 anos 3 13,63 

Entre 21 e 30 anos 10 45,45 

> de 30 anos 9 40,9 

ESCOLARIDADE   

Ensino fundamental I completo 1 4,54 

Ensino fundamental II incompleto 1 4,54 

Ensino fundamental II completo 1 4,54 

Ensino médio incompleto 3 13,63 

Ensino médio completo 13 59,09 

Ensino superior completo 3 13,63 

RENDA FAMILIAR   

< 1 salário mínimo 8 36,36 

1 salário mínimo 11 50 

>3 salários mínimo 3 13,63 

ESTADO CIVIL   

Solteira 8 36,36 

Casada 11 50 
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Outros 3 13,63 

PERÍODO GESTACIONAL   

1º trimestre 3 13,63 

2º trimestre 10 45,45 

3º trimestre 9 40,9 
Fonte: Própria do autor 2019. 

 

As unidades básicas de saúde tende a ter um menor numero de gestantes no 

primeiro trimestre da gestação devido vários fatores um deles pode ser pelo fato do 

diagnostico tardio da gestação, as mudanças fisiológicas normalmente nesse 

período não provoca uma sintomatologia de maior pertinência, porem isso tende a 

mudar no decorrer da evolução gestacional no segundo trimestre, o ganho de peso 

do bebe tem como consequência a compressão de alguns órgãos e decorrente disso 

pode causar náuseas, dores lombares e articulares além do estresse que esses 

sintomas podem gerar na tentativa de sanar essas sintomatologias as gestantes 

frequentam as (UBS) com maior frequência.  

Além disso, a faltas das gestantes nas consultas de pré-natal evidenciado em 

pesquisa, demostra a necessidade do enfermeiro realizar busca ativas ou consultas 

domiciliares, assim garantindo o direito das gestantes de  terem assistência pelo 

(SUS) através das consultas de pré-natal, portanto preconizando gestação saudável.  

Em consonância com o trabalho, Lima et al. (2018), constatou que em relação 

ao perfil socioeconômico a maioria (76,0%) tinha de 18 a 34 anos, pouco mais da 

metade (52,0%) era casada, 64,0% com escolaridade de nível médio; 78,0% 

relataram renda familiar de 1 a 3 salários mínimos. Schiavo et al 2017 em pesquisa 

sobre o uso das plantas por mulheres do município de Ijuí/RS nas unidades básicas 

de saúde a maioria eram casadas e relataram receber entre um e dois salários 

mínimos.  

DIAS et al, 2015 em pesquisa realizada com gestantes em unidades básicas 

de saúde no estado de Minas Gerais, constatou em suas resultados  que 66,7% das 

gestantes tinham idade de 18 a 24 anos, a maioria eram casadas e tinham o ensino 

médio completo, e a maior parte das mesma estavam entre 2º e 3º trimestre da 

gestação.  

Observou-se que 77,3% das gestantes utilizam as plantas medicinais e 

aprenderam sobre o uso das mesmas com seus respectivos parentes, sendo assim 

um dado preocupantes devido a maioria não terem conhecimento cientifico sobre a 

plantas e mesmo assim fazem uso, as deixando ainda mais expostas aos possíveis 
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efeitos adverso que as plantas podem provocar, 22,7% relataram que não fazem uso 

das plantas (Tabela 1).  

 
Tabela 1: Frequência relativa da alegação de uso e como adquiriu conhecimento 
sobre plantas medicinais por gestante do distrito de São José do Itaporã, Muritiba - 
BA. 

CONHECIMENTO UTILIZAÇÃO (%) 

 SIM NÃO 

FAMILIARES 77,3 22,7 

 

O conhecimento sobre as plantas medicinais foi passados ao longo dos séculos de 

geração para geração em sua maioria através da oralidade, porém essa forma de 

transmissão de conhecimento pode aumentar as chances de erros no uso das 

plantas, além de que as gestantes são influenciadas, a fazerem este uso, pelos mais 

velhos, sendo esses detentores de um maior conhecimento empírico.  

Schiavo et al. (2017) em estudos realizados em unidades básicas de saúde 

94% das mulheres entrevistadas faziam uso das plantas medicinais. Entretanto 

pesquisa realizada no estado da Bahia por Almeida et al. (2012), verificaram que os 

contextos culturais e socioeconômico podem interferir no uso de plantas medicinais. 

Assim o mesmo afirma que as maiorias dos entrevistados confirmam que o 

conhecimento sobre o uso das plantas medicinais é oriunda dos familiares e que 

esse conhecimento é utilizado e transmitido de forma vertical de geração para 

geração em sua maioria de forma oral, permite a preservação da tradição do uso de 

plantas medicinais entre populações.  

Goulart et al 2014, em pesquisa realizada em um hospital escola com 31 

gestantes, a maioria  afirmaram fazer uso regular das plantas medicinais e que seu 

conhecimento sobre as plantas foi herdada sócio-culturalmente, no entanto deve-se 

salientar para  o perigo que pode representar o uso empírico de plantas medicinais, 

principalmente nesta fase especial de suas vidas, devido as propriedades abortivas 

encontradas em diversas plantas. 

 Na figura 1, observa-se que a maioria das gestantes colhem em suas 

propriedades as plantas medicinais que utilizam, apenas 18,2% das participantes 

obtém as plantas, já processadas, em estabelecimentos comerciais. Considerando 

esses dados observa-se a tendência dos moradores de zona rural em cultivar suas 

próprias plantas terapêuticas, facilitando o acesso as mesmas e estimulando o uso e 
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a manutenção do acervo das plantas possibilitando assim uma preservação desse 

recuso para futuras pesquisas cientificas. 

 
Figura 1 – Frequência relativa com relação a forma de obtenção das plantas 
medicinais por gestantes do distrito de São José do Itaporã, Muritiba-BA. 

 

Fonte: Própria do autor 2019. 

 

O próprio cultivo das plantas pelas gestantes facilita e estimula o uso, 

algumas pessoas utiliza o cuidado com os vegetais como uma pratica relaxante, por 

esta em contato com a natureza, porem deve-se ter alguns cuidados no cultivo e 

armazenamento devido possível contaminações que podem causar malefícios a 

saúde principalmente no período gestacional, o enfermeiro ele pode esta orientando 

e fazendo ações educativas com as gestantes e a comunidade juntamente com 

outros profissionais que tenha conhecimento botânico.  

Segundo Oliveira et al. (2010), os moradores das comunidades rurais têm seu 

quintal como um espaço de grande relevância no cotidiano, no qual é o local onde 

as plantas medicinais são cultivadas. Goulart et al 2014 afirmaram que um dos 

quesitos que contribui com a utilização das plantas em sua pesquisa, citadas pelas 

gestantes, é o fácil acesso as mesmas, uma vez que os dados revelam que a 

maioria dessas plantas é colhidas dos jardins das próprias casas dessas mulheres.  

A maioria das grávidas utilizam as plantas medicinais no período da noite 

(50%), confirmando os resultados achados sobre os sintomas que as mesmas 

utilizavam combater com o uso das plantas medicinais, onde 40% responderam que 
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o maior objetivo do uso seria se acalmar para conseguir ter uma melhor noite de 

sono, divido a maior prevalência de sintomas neste período do dia (figura 2). 

 

Figura 2 – Frequência relativa dos sintomas que levam ao uso de plantas medicinais 

por gestantes de distrito de São José do Itaporã, Muritiba-BA. 

 

Fonte: Própria do autor 2019. 

O estresse gestacional pode ser provocado por diversos fatores a depender 

da individualidade de cada pessoa, porem as mudanças corporais juntamente com 

as atividades diárias podem ser um dos principais fatores, o enfermeiro em consulta 

de pré-natal deve esta atento aos sinais de estresse, pois é considerado um fator de 

risco para gestação. O enfermeiro pode esta desenvolvendo com as gestantes 

técnicas relaxantes principalmente no final da gestação período de maior estresse 

para as mesmas, como musica terapia, massagens, e atividades que possam 

promover um bem-estar.  

As mudanças fisiológicas ocorridas na gravidez ocasionam alterações 

relacionadas ao sono, apesar do primeiro trimestre as mulheres terem um aumento 

do tempo total de sono, a partir do segundo essa relação passa a ser controvérsia, 

onde as mesmas não conseguem ter um sono eficiente por conta de desconforto ao 

se deitar, a síndrome das pernas inquietas e pesadelos gerados pela ansiedade do 

momento (CRUDE et al, 2012). 
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Lent (2010) relata que os distúrbios do sono, em grávidas, podem ocorrer por 

conta de processos como dor, depressão e ansiedade, sendo as mesmas estão 

propensas a tais processos por conta das mudanças fisiológicas. É de extrema 

importância que durante o período gestacional as mulheres tenham um bom sono, 

pois a mesma está relacionada com o equilíbrio tanto físico quanto mental (RIBEIRO 

et al, 2015).  

Estudos realizados nos Estados Unidos e no Canada com grupos de 

gestantes observou-se que um dos maiores fatores que contribuía para o estresse 

no período gestacional era o trabalho, aonde a maioria das mulheres em primeira 

gestação exerce uma atividade profissional. Assim o autor salienta grávidas que 

declaram altos níveis de estresse traz um risco duas vezes maior de parto prematuro 

e de atraso no desenvolvimento fetal em comparação com mulheres que relatam 

baixo nível de estresse (CANADA, 2011). 

Portanto Dias (2014), salienta a importância do pré-natal e o 

acompanhamento das gestantes pelo profissional da enfermagem de forma efetiva, 

nas (UBS) desde o primeiro trimestre da gestação, podendo assim evitar algumas 

doenças ou detecta-las de forma precoce, como o estresse ocupacional, devido as 

complicações que pode provoca na gravides. 

A folha é a parte da planta mais utilizada pelas gestantes 68,2%, já 9,1% 

utilizam a sementes e 22,7% não respondeu (Figura 3). Todas as gestantes que 

alegaram fazer uso das plantas medicinais relataram que consumem as mesmas em 

forma de chá ou infusão, justificando o uso apenas das folhas e das sementes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 – Órgãos vegetais das plantas mais utilizadas para fazer os chás por 
gestantes do distrito de São José do Itaporã, Muritiba-BA. 
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Fonte: própria do autor 2019. 

 

A escolha das folhas para fazer chás é fundamentada pelo fato das suas 

propriedades terapêuticas esta em maior concentração, além de ser um órgão de 

maior acesso e de fácil manuseou para a realização do chá.  

Segundo Schiavo et al. 2017, constataram em estudo com um grupo de 

mulheres que parte vegetal mais utilizada por esta população foram as folhas (72%). 

Para a maioria dos participantes da pesquisa o uso das folhas para a elaboração de 

chás, em forma de infusão ou decocção, é habitual (VIEIRA; SOUSA, LEMOS, 

2015). 

Pacheco et al. (2011), diz que mais de 80% dos entrevistados utilizam as 

folhas para preparo de chás e infusões, os mesmos justificavam o sua destas por 

ressaltarem que a retirada da mesma não afeta o desenvolvimento e reprodução da 

planta. 

Silva et al. (2014), afirmam um maior número de pessoas que fazem o uso de 

plantas medicinais em forma de chá, ocorre devido ser uma alternativa pratica e 

mais conhecida pela população.  

Um dos dados mais preocupantes encontrados na pesquisa revela que 72,3% 

das gestantes não tem conhecimento sobre os efeitos adversos que podem ser 

causados pelo uso das plantas medicinais (Figura 4), os dados apontam que, todas 

as gestantes, que relataram fazer uso das plantas, afirmaram nunca terem sentido 

estes efeitos adversos, deve-se levar em conta o fato de que as mesmas afirmaram  

não saber quais seriam esses efeitos. 
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Figura 4: Frequência relativa do conhecimento das gestantes sobre os efeitos 

adversos causados pelas plantas medicinais, no distrito de São José do Itaporã, 

Muritiba-BA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: próprio autor 2019. 

 

As gestantes em pesquisa, mesmo conhecendo que as plantas podem  

provocar efeitos nocivos a saúde  levando a interrupção da gestação,  elas admitem 

fazer o uso e relatam sua eficácia durante a gravidez, isso pode esta atrelado as 

experiências empíricas  realizadas pelas gerações anteriores, que utilizavam das 

plantas como único recuso terapêutico, assim ressalta a importância das ações 

educativas onde o conhecimento cientifico pode ser transmitido. 

Entretanto em trabalho realizado por Schiavo et al (2017) 50% das gestantes 

acreditavam que o uso de plantas para fins medicinais não faz mal a sua saúde e de 

seus filhos. Portanto devido às plantas medicinais serem advindas da natureza faz 

com que muitas gestantes pensem que as mesmas não podem causar efeitos 

colaterais, que não tem restrição ou posologia. Porém as diversas substâncias 

químicas presentes nestas podem gerar riscos tanto para mãe quanto para o feto, a 

depender da sua dosagem e modo de consumo (BORGES; OLIVEIRA, 2012). 

Das gestantes que relataram fazer uso das plantas medicinais, 100% 

responderam que tem consciência de que as plantas medicinais podem trazer riscos 

a gestação. A figura 5 demonstra as plantas que foram citadas como prejudiciais a 

gestação, dentre estas o boldo foi citado por 52%, as demais sendo elas o alho, 

insulina, transagem, espinho cheiroso, benzetasil, alumã, camomila, babosa, cada 
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uma dessas plantas citadas correspondem ao percentual de 4,5%, entretanto 16% 

das entrevistadas informaram que não conhecem nenhuma plantas que pode causar 

prejuízos a feto. 

 
Figura 5: Frequência relativa das plantas medicinais que causam riscos a gestação, 
segundo as gestantes do distrito de São José do Itaporã, Muritiba-BA. 

 

Fonte: própria do autor 2019. 

Em consulta o boldo é umas das plantas que os profissionais enfatizam nas 

suas contra indicações devido vários estudos científicos que comprovam suas ações 

embriotóxicas, assim esse conhecimento em especifico através dos profissionais de 

saúde esta sendo difundido para as comunidades.  

Assim como citado pelas gestantes, Silva (2014) relata que o boldo brasileiro 

(Coleus barbatus Andrews Benth. – Lamiaceae), é também conhecido como falso 

boldo, provoca alterações anatômicas e nos blastocistos quando administrados 

durante a gestação, a mesma foi a planta mais citada em seus resultados. 

Tais resultados sobre alho e babosa confirma-se através de pesquisa feita 

pela secretaria de saúde do Estado de Rio de Janeiro através da resolução (SES nº 

1757 de 2002) relacionou 107 plantas que são contraindicadas para gestantes e 

lactantes, dentre elas o alho foi classificado como não indicado para o período de 

lactação, e outras plantas como a babosa não podem ser consumidas tanto por 

gestantes quanto por lactantes (PONTES, et al 2013). 

Ainda, em outro trabalho os mesmos autores, verificaram que tal planta causa 

um aumento significativo da perda embrionária, por um possível mecanismo para a 
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ação anti-implantação, por conta de um efeito relaxante sobre a mobilidade tubária, 

interferindo, assim, no transporte do embrião em direção ao útero e sua posterior 

implantação (PONTES, et al 2013). 

Para 54,5% das gestantes responderam que as plantas medicinais são mais 

eficazes que os remédios (Figura 6), justificando o alto consumo pelas mesmas, 

assim também em consenso com tal resultado, todas as gestantes que fazem uso 

informaram que sempre tem bons resultados.  

 
Figura 6 – Frequência relativa da opinião sobre o uso de plantas medicinais serem 
mais eficazes que os fármacos das gestantes do distrito de São José do Itaporã, 
Muritiba-BA. 

 

Fonte: Própria do autor 2019. 

 

A percepção das gestantes sobre o e eficácia e uso dos vegetais esta 

intimamente ligada às questões extrínsecas, como a influencia socioculturais e 

religiosas sendo que algumas delas proporcionam a cura através das plantas, onde 

a fé em coisas sobrenaturais e as plantas se interligam assim transmitido 

empiricamente sua eficácia tão quanto aos medicamentos tradicionais essa 

concepção é passada de geração.  

Pelo fato de conhecer que alguns medicamentos podem provocar 

embriotoxidade e teratogênia, as gestantes entendem que as plantas medicinais 

teriam o mesmo efeito que os mesmos, ou ainda um melhor efeito e em contra 

partida não gera consequências ao seu feto, o que leva muita a fazerem uso 

indiscriminado (GORRIL et al., 2016). 
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Em pesquisa realizada, Camargo (2015) obteve em seus resultados que 31% 

das mulheres participantes acreditam que as plantas medicinais podem substituir os 

medicamentos, 62% acreditam que apenas em alguns casos as plantas quem um 

poder maior que o dos fármacos. 

O enfermeiro, através da educação em saúde, poderá instruir as pacientes e 

tentar de forma coerente orienta-la quanto a este tipo de pensamento, o qual pode 

estar prejudicando a sua gravides, afim de tornar essa prática de autocuidado 

segura e eficaz, contribuindo de forma efetiva para a saúde da mamãe e do filho 

(SILVA, 2014). 

É importante ressaltar que assim como as plantas medicinais, os fármacos 

também devem ser utilizados de forma cuidadosa na gravidas, pelo fato de que os 

mesmos podem também gerar complicações abortivas e embritoxicas, assim o seu 

uso deve ser de forma racional e orientada (OLIVEIRA, BARROS, MOITA NETO, 

2012). 

Foram encontradas dez espécies de plantas medicinais utilizadas pelas 

gestantes, sendo que dentre elas a mais utilizada é a erva doce com 9 citações, vale 

ressaltar que outras plantas obtiveram um número expressivo de citações, capim 

santo com 7 relatos (Quadro 2). Algumas plantas citadas como o alho e camomila 

geram uma contradição entre as plantas que as gestantes tem como nocivas e como 

terapêuticas, levando a entender que as mesmas não tem um conhecimento 

cientifico sobre as plantas relatadas.  
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Quadro 2 – Plantas utilizadas pelas gestantes do distrito de São José do Itaporã, Muritiba-BA. 

NOME 

CIENTIFICO 

NOME 

POPULAR 

AÇÃO CAUSA DANOS A 

GRAVIDEZ 

NÚMERO 

DE 

CITAÇÕES 

Ocimum 

gratissimum L. 

Quioiô Antimicrobiana e antioxidante (GONTIJO et al., 

2014). 

Não contém comprovação 

cientifica. 

1 

Cymbopogon 

citratus 

Capim santo Anti-hipertensiva, antinociceptivo, diurético e anti-

inflamatório (OLIVEIRA; ROCHA, 2016). 

Abortiva, relaxamento 

muscular e dificulta a 

implementação embrionária, 

modificação no feto. 

7 

Ocimum 

basilicum L. 

Alfavaca Alivia espasmos, baixa febre e melhora a 

digestão, antibacterianas, antiparasitária 

(LORENZI; MATOS, 2002). 

Abortiva, substancias 

toxicas, estimula o fluxo 

sanguíneo na cavidade 

pélvica.  

2 

Chamomilla 

recutita (L.) 

Rauschet 

Camomila Dispepsia, distensão abdominal, digestão 

prejudicada e flatulência, cólicas menstruais 

(WHO, 2009). 

Abortiva, causa relaxamento 

da musculatura uterina. 

3 

Foeniculum 

vulgare Mill. 

Erva doce Eliminar gases, combater cólicas e estimula 

lactação (LORENZI; MATOS, 2002) 

 Abortiva, relaxamento 

muscular e dificulta a 

implementação embrionária. 

9 

Cissus verticillata Insulina Hipoglicemiante, convulsões, doenças do Não contém comprovação 1 
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(L.) coração (LORENZI; MATOS, 2002). cientifica. 

Maytenus 

ilicifolia 

Espinheira 

santa 

Dispepsia, azia, gastrite e úlcera (ROSSATO et 

al., 2012). 

Abortiva, produz contração 

uterina e aumenta a 

produção de estrogênio.   

2 

Allium sativum Alho Antiparasitária, edemas, gripe, trombose, 

arterosclerose, infecções de pele e da mucosa 

(FONSECA et al., 2014). 

 Não contém comprovação 

cientifica. 

1 

Lippia alba (Mill.) 

N. E. Brown 

Erva cidreira Dores de cabeça, problemas digestivos e cólicas 

intestinais, efeito relaxante nos vasos, 

antibacteriana (OLIVEIRA; ROCHA, 2016). 

Não contém comprovação 

cientifica. 

3 

Melissa 

officinalis L. 

Melissa Ansiedade, dor de cabeça, problemas digestivos, 

cólicas intestinais e nervosismo (LORENZI; 

MATOS, 2002).  

Não contém comprovação 

cientifica. 

1 
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A orienta do uso das plantas medicinais é algum indispensável principalmente 

no período gestacional assim nas consultas de pré-natal realizadas nas unidades 

básica de saúde, é o momento mais oportuno devido o contato direto e frequente 

com as mesmas, pelo profissional da enfermagem, assim o enfermeiro deve esta 

habilitado a instruir as gestantes ao uso racional das plantas, alinhando o 

conhecimento popular aos achados cientifico e desenvolver  ações educativas com a 

finalidade de  reduzindo os riscos a gestação. 

Assim, durante o período da gestação se faz necessário à restrição do uso de 

plantas medicinais, levando em conta que algumas espécies possuem efeitos 

abortivos, embriotoxicos e teratogênicos, assim seu uso indiscriminado e incorreto 

gera risco a mulher e ao feto (OLIVEIRA, BARROS, MOITA NETO, 2012), 

Nos primeiros meses de gravidez não se recomenda o uso da erva-doce, a 

mesma pode gerar um relaxamento muscular que dificulta o implante do feto, porém 

ao final do período gestacional pode se fazer uso de pequenas doses de chás desta 

planta, pois a mesma consegue estimular a lactação (LORENZI; MATOS, 2002). 

Carmago (2015) relata em seu trabalho que a erva-doce pode causar alterações 

hormonais, estimula o fluxo sanguíneo e tem alto poder abortivo.  

 Para Gorril et al (2016) a erva doce entre as principais plantas com poder 

abortivo, o autor ressalta que apesar de ter efeito calmante e antiespasmódica pode 

gerar relaxamento do útero, estimular o sangramento e consequentemente levar a 

ocorrência de um aborto espontâneo.  

Camargo (2015) relata em seu trabalho que o capim santo, ou também 

conhecido como capim limão, pode provocar um grande relaxamento de todo o 

aparelho reprodutor feminino, dificultando todo o processo de implantação do feto. 

Rodrigues et al (2011) relata que apesar do capim santo ser indicado como 

antimicrobiano, digestivo e sedativo, o mesmo pode ter ação de relaxamento uterino 

e ainda provocar alterações no feto, desta forma não se recomenda o uso do mesmo 

pelas gestantes. 

A camomila ocasiona relaxamento da musculatura uterina, justificando seu 

uso para cólicas menstruais (ARCANJO et al., 2013). Arruda et al (2013) afirma que 

a mesma não causa toxidade para mãe e feto, sendo assim não ocasiona 

malformação. Contudo dentre as mães, que consumiam esta planta, ocorreram um 

maior número de partos prematuros e fetos com menor peso (TRABACE et al., 

2015). 
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Existem comprovações que revelam a camomila como relaxante muscular, 

além de estimular o fluxo sanguíneo na região pélvica (ARRUDA et al., 2013). A alta 

ingestão desta planta pode gerar, além de reações alérgicas, complicações em 

mulheres que tem patologias associadas ao processo de coagulação (SILVA, 2015). 

Oliveira, Barros, Moita Neto (2012), relata que a camomila possui ação 

emenagoga e relaxante muscular, a erva-doce possui potencial ação hormonal e o 

capim santo é relaxante uterino podendo ainda causar má formação no feto, sendo 

assim está três plantas são contraindicadas durante todo o período gestacional. 

  Apesar de não ter dentre seus efeitos o relaxamento muscular encontrados 

em muitas plantas, a alfavaca não é recomendada nos 3 primeiros meses da 

gestação. Análises bioquímicas feitas com a planta evidenciaram a presença de 

substâncias tóxicas (LORENZI; MATOS, 2002). 

 A alfavaca tem poder de estimular os músculos, assim também como o seu 

uso pode aumentar o fluxo sanguíneo na cavidade pélvica, em alguns casos 

estimulando a menstruação, desta forma a mesma é classificada como abortiva e 

assim contraindicada para gestantes (BRASIL, 2015). 

 A espinheira santa produz contração uterina e em lactantes pode ocorrer a 

redução do leite relacionada ao uso da planta, por isso não pode ser utilizadas por 

grávidas ou por mulheres em tratamento de infertilidade, é importante ressaltar que 

pacientes com câncer estrógeno-dependentes não recomendasse o uso, justificando 

a interferência hormonal gerada pela planta no organismo humano (ROSSATO et 

al., 2012).  

Além de dificultar a continuação da gravidez, a espinheira santa tem um alto 

poder relacionado a redução da quantidade de leite, inibindo a sua produção 

(SANTOS et al, 2011).Em alguns países da América do Sul a espinheira santa é 

utilizada para controle de natalidade, pelo fato de que a mesma impede a pré-

implantação embrionária, valendo ressaltar que apesar de poder causar o aborto, 

por tal motivo, esta planta não tem ação embriotóxico e teratogênica (ALMEIDA et 

al., 2015).   

 Silva (2014) afirma que mesmo não tendo comprovações cientificas sobre o 

risco que algumas plantas podem causar a gravidez, deve-se levar em conta que a 

gestação é um período especial onde pequenas quantidades de substancias podem 

ter efeitos tóxicos, desta forma o uso racional e orientado é o mais indicado.  
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No quadro 3, estão presentes as plantas medicinais citadas pelas gestantes 

que estão na lista (RENISUS), que é constituída de espécies vegetais com potencial 

de avançar nas etapas da cadeia produtiva. 

 

Quadro 3- Plantas Medicinais que foram citadas pelas gestantes do distrito de São 

José do Itaporã, Muritiba - BA que estão presentes na relação nacional de plantas 

medicinais de interesse ao SUS (RENISUS).  

NOME CIENTIFICO NOME POPULAR 

Ocimum gratissimum L. 
Quioiô 

Chamomilla recutita (L.) Rauschet 
Camomila 

Allium sativum 
Alho 

Foeniculum vulgare Mill 
Erva doce 

Maytenus ilicifolia 
Espinheira santa 

Lippia alba (Mill.) N. E. Brown 
Erva cidreira 

 

 A lista do RENISUS foi criada com o proposito de estimular o uso correto para 

esse conjunto de plantas, além de orientar pesquisas que possam vir auxiliar a 

produção de novas alternativas terapêuticas que possa ser ofertados para a 

população com eficácia e segurança no tratamento de patologias.  

 A disponibilização de plantas medicinais pelo SUS tem alavancado a utilização 

das mesmas tendo como base científica extraída do conjunto de plantas utilizadas 

por gerações sucessivas de uma população que tinha como único recuso 

terapêutico, o uso empírico dos vegetais. Assim as plantas que contam na lista do 

RENISUS são vegetais já utilizados pelas comunidades e com comprovações 

cientificas seus benefícios (Marmitt et al., 2015). 

Porem algumas plantas possuem poucos estudos científicos mesmo constando 

na lista do RENISUS, como exemplos quanto ao uso das mesmas por grupos de 

riscos como crianças e gestantes (BRASIL, 2009). 
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4 CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

Através desta pesquisa pode-se perceber que as gestantes do distrito de São 

José do Itaporã utilizam as plantas medicinais de forma exacerbada e 

indiscriminada, sendo está uma tradição entre as mesmas, levando a dados 

preocupantes quando relacionados aos afeitos adversos que podem existir após o 

uso das plantas. 

Assim, percebeu-se a necessidade de orientação dessas gestantes no momento 

do pré-natal, onde acontece o contato direto com o enfermeiro, estes devem estar 

capacitados para orientá-las sobre o quanto esta prática pode ser prejudicial a sua 

saúde, a formação do feto e a período puerperal, no qual a mesma peça pela 

lactação. Desta forma, as informações passadas no momento do pré-natal garantem 

uma assistência terapêutica segura, eficaz, consciente e de qualidade. 

A orientação mais adequada a ser dada pelo enfermeiro é que o uso de plantas 

medicinais deve ser evitado, principalmente no primeiro trimestre da gestação. Se 

for necessário o uso de tal terapia, que esta seja de forma consciente e orientada, 

considerando o tempo de uso e a posologia. Porém o profissional deve levar em 

conta os saberes históricos-socais que envolve cada paciente de forma particular. 

Portanto faz necessária a implantação da politica nacional de praticas 

integrativas e complementares nas (UBS), assim dando o respaldo legal e 

estimulando os profissionais a ofertar novas alternativas terapêuticas que possibilite  

melhor qualidade de vida aos usuários, além de fortalecer o vinculo entre os 

profissionais de saúde e os clientes. 

Estudos etnobotânicos envolvendo mulheres na gestação serão sempre de 

extrema importância, tanto para orientar os profissionais sobre quais plantas podem 

causar efeitos embriotóxico e abortivos, quanto para mostrá-las a necessidade de 

esta indagando sobre o uso das plantas no momento do pré-natal, pois grande parte 

das gestantes não possuem conhecimento suficiente sobre o assunto, além disso 

este trabalho pode contribuir para a produção de materiais didáticos-educativos que 

poderão ser utilizados nas redes básicas. 
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APÊNDICE A – Modelo do Roteiro da Entrevista  
 

 
 
 
 

 FORMULÁRIO 

 

DATA: 

 
1. Dados Pessoais: 

 
Idade: _______   
 

2. Escolaridade: 
 
(  )Analfabeto 
(  )Ensino Fundamental I incompleto 
(  )Ensino Fundamental I completo 
(  )Ensino Fundamental II incompleto 
(  )Ensino Fundamental II completo 
(  )Ensino Médio incompleto 
(  )Ensino Médio completo 
(  )Ensino Superior incompleto 
(  )Ensino Superior completo 
 

3. Renda familiar: 
  

a) ( ) Menos de um salário mínimo   

b) ( ) Um salário mínimo    

c) ( ) Dois salários mínimo  

d) ( ) Mais de três salário mínimos 
   

4. Qual o seu estado civil? 
 

(  ) solteira 
(  ) casada 
(  ) viúva 
(  ) outros 
 
 

5. Qual o período gestacional? 
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6. Quais as plantas medicinais que você mais utiliza? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

7. Você utiliza plantas medicinais? 
( ) sim   
( ) não 

 
8. Com quem você aprendeu mais sobre a utilização de plantas medicinais?  

 
( ) Parente  
( ) Amigo  
( ) Revista  
( ) Televisão  
( ) Escola  
( )Profissional da Saúde  
( ) Cultura familiar  
 

9. De que forma você a obtém as plantas medicinais?  
 

( ) Compra  
( ) Colhe na sua propriedade  
( ) Colhe em ambientes abertos 
( ) Pede a algum vizinho 
 
Outros: __________   
 

10. Em qual período do dia você costuma utilizar as plantas como medicamento? 
 

( ) Manhã 
( ) Tarde  
( ) Noite 
( ) Outros 
 

11. Em que situações ou para que tipos de problemas você utiliza plantas 
medicinais?  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
  

12. Você obtém bons resultados com o uso das plantas medicinais? 
 

( ) Sempre 
( ) Muitas Vezes 
( ) Poucas Vezes 
( ) Nunca 
 
 



54 
 

 

13. Quais as partes das plantas você utiliza? 
 

( ) Caule 
( ) Raiz 
( ) Folha  
( ) Fruto  
( ) Semente 
( ) Planta Inteira 
 

14. Você possui conhecimento sobre os efeitos adversos causados pelas plantas 
medicinais? 
 

(  ) sim   (  ) não 
 

15. Já sentiu algum mal-estar/efeito adverso após o uso de alguma planta 
medicinal? 
 

(  ) sim   (  ) não 
 
Planta ______________________________________________________________ 
 
Efeito ______________________________________________________________ 
 

16. As plantas medicinais podem causar riscos a gestação? 
 

(  ) sim   (  ) não 
 

17. Quais plantas não podem ser utilizadas pelas grávidas?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

18. Qual o modo de preparo que você mais utiliza no uso das plantas medicinais? 
 

(  ) infusão ou chá 
(  ) decanto ou fervura 
(  ) suco ou sumo 
(  ) garrafada em água (maceração) 
(  ) garrafada em vinho (maceração) 
Outros ___________________________________ 
 

19. Você acha que as plantas medicinais são mais eficazes que os remédios? 
 

( ) sim                          ( ) não 
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APENDICE B – Modelo do Termo de Consentimento Livre E Esclarecido 
 

 

 

 (conforme Resolução CNS no 466/2012) 

 

O (A) Senhor (a) está sendo convidado (a) a participar do estudo “PLANTAS 

MEDICINAIS COM FINS TERAPÊUTICOS UTILIZADOS POR GESTANTES DE 

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, MURITIBA, BAHIA” Com este estudo espera-se 

identificar as principais plantas medicinais que as gestantes mais utilizam no período 

gestacional, identificando quais destas podem ter possíveis efeitos teratogênicos e 

causar risco para a gestação. Assim também evidenciar as patologias e/ou sintomas 

que levam a utilização das plantas medicinais. 

 Assim, o estudo, terá como objetivo geral: Conhecer as plantas com fins 

terapêuticos utilizadas por gestantes de unidades básicas de saúdes de um 

município do interior da Bahia; para tanto, a pesquisa será desenvolvida trilhando os 

seguintes objetivos específicos: listar as plantas como fins terapêuticos utilizados 

pelas gestantes; descrever o perfil socioeconômico das gestantes; verificar o 

conhecimento quanto à forma de preparo, obtenção, conservação, frequência de 

uso, efeitos adversos associados, indicação e transmissão do conhecimento das 

mesmas; identificar dentre as espécies utilizadas quais podem provocar efeitos 

teratogênicos e abortivos comparando com a literatura especializada.  

Será concedido um prazo adequado, para que o (a) Sr (a) possa refletir ou 

consultar familiares, ou ainda terceiros, para ajudar na tomada de decisão quanto a 

sua adesão à pesquisa. 

O (A) senhor (a) poderá se recusar a participar do estudo, ou retirar seu 

consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e caso desejar sair da 

pesquisa, tal fato não terá prejuízos para o (a) senhor (a). 

A sua privacidade será respeitada, ou seja, seu nome ou qualquer outro dado ou 

elemento que possa, de qualquer forma, identificá-lo (a), será mantido em sigilo. 

Caso o (a) senhor (a) se sinta a vontade em participar da pesquisa, informamos que 

duas vias deste termo de consentimento livre e esclarecido serão assinadas, na 
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página final, pelo (a) senhor (a) e pelo pesquisador responsável por a pesquisa Drª. 

Vania Jesus dos Santos de Oliveira, orientadora, e pelo acadêmico pesquisador 

Pedro Henrique Ribeiro Santana; contendo rubricas dos mesmos em todas as folhas 

do referido termo.  

O (A) Senhor (a) não terá direito a qualquer remuneração por sua participação na 

pesquisa; entretanto, quaisquer despesas decorrentes da participação na pesquisa 

serão reembolsadas e caso ocorra algum dano decorrente da sua participação no 

estudo, o (a) senhor (a) será indenizado (a), conforme determina a lei. 

Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são Drª. Vania Jesus dos 

Santos de Oliveira e Pedro Henrique Ribeiro Santana, respectivamente, Professora 

Orientadora do projeto e aluno do curso de enfermagem, ambos da Faculdade Maria 

Milza. O (A) senhor (a) poderá manter contato com eles pelos telefones (075) 

91919974 ou (075) 998807402. Dúvidas também poderão ser esclarecidas junto ao 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da FAMAM, pelo telefone (75) 

3638-2549, localizado na Rodovia BR 101. Km 215- Zona Rural Sungaia, no 

município de Governador Mangabeira – Bahia. 

Os riscos que essa pesquisa poderá seria divulgação dos dados, 

desconsiderando o preconizado pela Resolução 466/2012, que poderia ocasionar 

constrangimento e/ou embaraços legais. Na tentativa de minimizar os riscos 

supracitados, os dados coletados e as informações coletadas serão utilizados de 

maneira fiel e imparcial pelo pesquisador. 

Como benefícios advindos da participação na pesquisa espera-se gerar 

conhecimento sobre as plantas medicinais utilizadas nas Unidades Básicas de 

Saúde do distrito de São José do Itaporã, Muritiba, Bahia, através de uma orientação 

educacional sobre o assunto, conscientizando sobre o uso racional das plantas 

medicinais.   

Após realização da pesquisa, os instrumentos de coleta de dados com os 

registros de informações dos participantes da pesquisa serão arquivados pelos 

pesquisadores responsáveis, por 5 anos. Os participantes poderão ter acesso aos 

resultados da pesquisa, assim como os resultados da pesquisa estarão 

disponibilizados na biblioteca da FAMAM. 
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MUNICIPIO______ de _________________ de 2019. 

 

_______________________________________________ 

Nome e assinatura dos (as) participantes da pesquisa 

 

_______________________________________ 

Pesquisador (a) responsável 

 

 

_____________________________________________ 

Acadêmico (a) Pesquisador (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



58 
 

 

APENDICE C – Declaração dos pesquisadores colaboradores.  
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APENDICE D – Declaração da instituição de coparticipante.  
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ANEXO A – Folha de rosto para pesquisa envolvendo seres humanos.  
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ANEXO B- parecer consubstanciado cep.  
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